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Posudek: Na počátku mého posudku bych rád zmínil, že jsem neviděl výslednou instalaci 
Martiny Kocmanové, což však nevnímám jako hendikep, jelikož nejdůležitějším momentem 
její práce je proces a zamýšlení se nad kontextem tvorby v rámci instituce, na které studuje.  
 
Je zajímavé sledovat aktivity studentky Ateliéru Environmentu, tedy Ateliéru, který není 
založen na znalostech řemesla. Vycházím z toho, že jakási touha po řemeslném know how 
není jen osobní “problém” Martiny, který se přelévá do seriálu workshopů na téma udělej si 
sám a končí její instalací. Jako důležitější moment považuji spíše diskuzi kolem cesty hledání 
v prostoru umění, kdy umělec stojí před svým konceptem a jeho ralizací. Výsledný projekt 
pak často závisí na uvědomění si svých schopností a možností sebevyjádření. 
 
Rád bych z pozice designéra, jehož tvorba je založena na využívání materiálu, uvedl, že 
ideálního východiska či řešení v procesu navrhování může být jen těžko dosaženo bez znalosti 
výroby a technologie. Bez vyzkoušení a otestování systému tvorby v konkrétním materiálu jej 
lze těžko pochopit a o to hůře se jej může dařit napadat, využívat či zneužívat. Toto platí v 
kontextu materiálně zaměřených oborů a naopak není žádný zásadní důvod, proč spoutávat 
svou tvorbu s materiálem v kontextu konceptuálně zaměřeného ateliéru. 
 
Nicméně přístup Martiny je mi ve světě konceptualizace, demeterializace a virtuálního 
navrhování sympatický. Osobně mne zajímá snaha studentky o poznání “matérie”, protože 
vytvoření objektu s využitím technologie jeho výroby může být pro lajka malým zázrakem a 
fascinujícím dobrodružstvím. Po vzájemných konzultacích jsem byl překvapen až dojemnou 
snahou předávat nabité zkušenosti z různých ateliérů svým spolužákům a outsiderům ze světa 
volného umění. Jediným momentem, který bych vlastně vytknul, je určitá naivita a forma 
předávání své zkušenosti. Některé workshopy mohou lehce připomínat spíše keramické kurzy 
pro svobodné matky či kutilské experimentování na dané téma a mají dále k pochopení 
konkrétního oboru a souvislostí s ním spojeným. Je tedy otázka, jak je zde touha po 
objevování řemeslných rovin a technologických know-how předávána a jestli právě ona 
prezentovaná forma nedělá z konkrétních disiplín právě jen pouhé cvičení s materiálem a 
formou na dané téma bez širších souvislostí, které se autorce nemuselo díky krátkému pobytu 
v rozdílných ateliérech podařit rozkrýt. V kontextu volného a užitého umění pak může po tom 
užitém zůstat jen pouhá vzpomínka na kurz šití či točení na hrnčířském kruhu bez znalosti 
širších souvislostí, které pochopí jen ti opravdu posedlí. Užité umění, tolik založené na 
řemeslných dovednostech, podléhá zákonům a rituálům, které lze ovšem využít i v kontextu 
konceptuálního umění.  
 
Dovolil bych si zde v roli vedoucího ateliéru Keramiky a porcelánu na Umprum zmínit dílo 
dvou autorů, jejichž tvorba využívá osobní řemeslné zkušenosti a ty posouvá v různých 



kontextech v konceptuální instalace či objekty. Samotná řemeslná zkušenost se pro oba 
britské tvůrce stává nutností a neoddělitelnou součástí procesu vlastní tvorby. 
Edmund de Waal točí na hrnčířském kruhu válce z porcelánu a poté z nich skládá velké 
instalace v prostorách světových muzeí. Je to právě on, kdo velmi zajímavě “ilustruje” svými 
instalacemi důvod vzniku něčeho, co někdo může označit za banalitu. Jeho jednoduché tvary 
ale mohou vzniknout až na potisící, protože se člověk nejdříve musí zbavit vlastního ega a 
připustit si, že dělá něco bez další autorské vrstvy, že prostě dělá něco, co před ním dělaly 
miliony lidí. A právě v jeho podání se řemeslný akt a následná instalace ve vitrínách stává 
konceptuálním dílem na hranici volného a užitého umění. 
Jiný britský keramik Grayson Perry v roce 2003 získává nejprestižnější cenu v oblasti umění 
– Turnerovu cenu za sérii keramických váz. Na jejich povrchu Perry popisuje svůj vnitřní svět 
transvestity, který si prošel keramickým kurzem a začalo jej fascinovat a vzrušovat, že nádoba 
může nést poselství. Samotné tvoření nádob je pro něj důležitou součástí procesu tvorby. Své 
příběhy Perry maluje a ryje do povrchu hliněných nádob stejně jako to dělali staří Řekové v 
takzvaném červenofigurovém či černofigurovém období před dvěma a půl tisíci lety.  
Tyto dva umělce s rozdílným řemeslným “kořenem” jsem si dovolil zmínit zvláště kvůli 
momentu, ve kterém si tvořící člověk uvědomí, že řemeslný proces může být významným 
“motorem” pro objevování sebe sama, jelikož některé představy umělcovy jsou 
nepřenositelné na jiného řemeslníka. Osobní přínos se tak stává jedinečnou autentickou 
výpovědí, která je nenahraditelná a která někdy nemůže být vytvořena jinou cestou, protože 
další proces tvorby ovlivní předchozí prožitek a zkušenost. 
 
Právě pro tyto soukromé evoluce je skvělé se zamýšlet nad zkoušením různých cest tvoření, 
které mohou ovlivnit výtvarnou výpověď studenta Vysoké školy a obohatit ho o nová 
poznání. Líbí se mi role Martiny jako iniciátorky tohoto procesu, který může někomu obohatit 
možnosti výtvarné výpovědi nebo objevit autorský rukopis. Na cestě k objevování různých 
řemeslných technik je ale nejdůležitější proniknutí do větší hloubky. Je nebezpečné nechat se 
unést povrchní znalostí, protože ta se může jednoduše přetavit v kýč.  
Konceptuální umělec John Baldessari kdysi vyslovil radu začínajícím umělcům a ta zněla: 
Musíte být posedlí a posedlost se nedá chtít. Přeji Martině v její tvorbě maximum posedlosti a 
hodnotím její práci velmi pozitivně.  
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